
Information Visualization 
 
Hoofdstuk 8: Space perception and the display of data in space (p. 259) 
 
Data kan voorgesteld worden op verschillende manieren, waaronder ook in drie dimensies.  Maar 
jammergenoeg wordt 3D veel te veel gebruikt, zelfs waar het niet nodig is. 
 
 
Depth Cue Theorie 
 
Een Depth Cue is een bron voor het maken van een 3D omgeving.  Een typisch en duidelijk voorbeeld 
hiervan is het gebruik van schaduws. 
 

 
geen schaduw 

 
wel schaduw 

 
Een schaduw maakt direct duidelijk waar een object zich bevindt in de scène. 
 
Ons 3D zicht maakt dat dingen die in de verte staan, dat die klein zijn en dingen die dichtbij staan, dat 
die groter zijn.  Bekende objecten in een scène, zoals bijvoorbeeld een mens, dragen bij tot de 
interpretatie van de grootte van de andere objecten.  Dit komt omdat we weten hoe groot een mens is 
en de grootte hiervan als referentie gaan nemen voor de andere objecten in de scène. 
 
The robustness of lineair perspective (Kubvoy, 1986) zegt dat een mens gemakkelijk vanuit een 
verkeerde hoek naar een foto kan kijken.  Stel je zit in de cinema.  Er is maar één plaats die de 
perfecte plaats is om naar het scherm te kijken.  Namelijk ergens in het midden, afhankelijk van de 
lens die gebruikt werd bij het filmen.  Vanop andere plaatsen is het beeld vervormd, omdat je er schuin 
gaat opkijken.  Toch heet het menselijk brein geen probleem hiermee.  Dit komt omdat we weten dat 
bijvoorbeeld de acteurs die in beeld komen niet vervormbaar zijn.  Onze hersenen passen zich aan 
zodat het cinemabeeld er terug normaal uitziet. 
 

 
scheef op een beeld kijken: vervorming 

 
recht op een beeld kijken 

 
 
Er bestaan wel technologieën die het hoofd gaan tracken om zo het beeld op een computerscherm 
aan te passen aan de locatie van het hoofd zo dat men geen vervormd beeld krijgt en zo altijd het 
perfecte perspectief krijgt. 
 
[foto van pagina 265 hierin plakken] 
 
Recent (2007) heeft Johnny Chung Lee met behulp van een WII-afstandbediening een zeer goedkope 
versie van head tracking gebouwd.  De WII-afstandbediening is verbonden met de pc en staat onder 
het tv scherm.  Op het hoofd van de persoon zijn 2 LED’s aangebracht.  De IR-camera in de WII-
afstandbediening trackt de 2 LED’s en kan aan de hand hiervan bepalen waar het hoofd van de 
persoon zich bevindt in de ruimte.  Aan de hand van die positie wordt de viewpoint van de 3D scène 
aangepast. 



  
Johnny Lee’s head tracking: perspectief past zich aan adhv een persoon’s hoofd 

http://johnnylee.net/projects/wii/ 
 
Deze techniek kan handig zijn voor toepassing waar de persoon een volledig beeld wilt vormen van de 
3D scène.  Mogelijke toepassingen zijn hier: medische operaties waar een de chirurg de operatie op 
afstand doet, VR games waarbij de gamer door de 3D scène loopt en met zijn hoofd bepaalde zaken 
kan ontwijken of achter muren kan kijken. 
Het versterkt het gevoel dat je in de scène zit.  Zelfs stereoscopie bereikt dit effect nog niet. 
 
 
Verbergen van objecten 
 
Door een object achter een ander te verbergen, lijkt het alsof die verder staat dan het voorgrond 
object. Toepassingen hiervan zijn tabbed windows en de overlappingen van vensters in bijvoorbeeld 
Windows: 

 
 

Overlapping zijn in feite een vorm van 3D. 
 
 
Dieptezicht 
 
Om dieptezicht te krijgen, moet men de achtergrond wazig maken.  Dit zie je vaak bij het nemen van 
close-up foto’s.  Computationeel is dit wel heel moeilijk.  Daarom wordt het vaak niet gebruikt in 
computer graphics. 
 



Schaduw 
 
Zoals eerder vermeld is schaduw één van de sterkste bronnen om diepte te zien.  Niet alleen is de 
plaats waar het object zich bevindt veel duidelijker, ook de hoogte van een object wordt duidelijk. 
 

 
zonder schaduw: niet duidelijk op welke hoogte de bol zich 

bevindt 

 
met schaduw: wel duidelijk op welke hoogte de bol zich 

bevindt 
 
 
Schaduw is ook handig voor lagen die boven elkaar horen te liggen.  Dit wordt gebruikt in GIS 
systemen waar ze bepaalde lagen zoals wegen op bepaalde kaarten gaan leggen. Ook tereinkaarten 
maken gebruik van schaduw om een soort van 3D beeld te creëren: 

 
Himalaya gebergte: schaduwen zorgen voor een diepte 

 
Te veel objecten kan natuurlijk leiden tot teveel schaduw, waardoor het zijn effect mist.  
 
 
3D door beweging 
 
Wanneer we vanuit de auto door het raam kijken, dan lijken de dingen die dicht zitten vlugger de 
passeren dan dingen die ver zitten.  Door te gaan bewegen in 3D ruimte, versterken we het gevoel dat 
we effectief in een 3D ruimte zitten. 
 
 
Stereoscopie 
 
Stereoscopie is een techniek om 3D te gaan simuleren. Het maakt je hersenen wijs dat je naar een 3D 
omgeving aan het kijken bent.  De bekendste vorm hiervan is het gebruik van rood/groene brilletjes. 
Waarmee het éne oog bedekt wordt met een groen scherm en het andere met het rode.  Het beeld 
wordt dan opgenomen met 2 camera’s die de 2 ogen voorstellen. Op de ene camera wordt een 
groene filter gezet, op de andere rode en deze worden gecombineerd tot één beeld. 
 



 
stereoscopisch beeld gebruik makende van groen/rode filters 

 
De Panum’s fusion area is de ruimte waarin we objecten niet dubbel zien.  Stel we kijken naar een 
bierflesje.  Vervolgens brengen we onze vinger bij onze neus.  We laten onze ogen scherp stellen op 
de vinger en wat gebeurt er: we krijgen dubbel zicht op het bierflesje.  Dit komt omdat het bierflesje en 
de vinger te ver uit elkaar staan en dus niet in dezelfde Panum’s fusion area zitten.  Op zich is dat niet 
erg.  Achtergrondbeelden worden toch wazig, waardoor het ogen geen zo’n grote irritatie meer vormt. 
 
Maar als met stereoscopische beelden gaat bekijken, dan zit men wel met een probleem. Zoals eerder 
vermeld is een wazig beeld simuleren computationeel nogal zwaar, waardoor het amper wordt 
gebruikt.  Een kijker kan het hier dus wel moeilijk krijgen om stereoscopische beelden te bekijken.  
Vooral dus waar de objecten ver uit elkaar staan. 
 
Ook moet er opgelet worden dat objecten niet verdwijnen achter de rand van het scherm.  Wanneer 
een object half buiten beeld is, dan krijgt men de indruk dat het object achter het scherm zit, terwijl het 
misschien de bedoeling was dat het object net voor het scherm zweefde. 
 
 
 
 


